
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
Tid: onsdagen den 26 augusti 2015 kl 18:30 
 
Plats: Strädelängan 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
P-O Bengtsson, hemsideansvarig 
Christer Hjort, vice ordförande 
Lars Bergwall, suppleant 
Mona-Lisa Kristensson 
Kerstin Brattgård (särskilt inbjuden, § 0) 
 
Frånvarande: 
Christina Sverdrup 
Anders Timberg 
 
§ 0 Föredragning av Kerstin Brattgård 

Kerstin berättade att några tjänstemän vid Lunds kommun har börjat engagera sig i Dalby 
kungsgårds framtid. Kerstin har fått i uppdrag av dem att formulera en skrivelse till kom-
munstyrelsens AU med förslag till ett inriktningsbeslut som går ut på att kommunen för-
klarar sig villig att verka för kungsgården som nationellt besöksmål och kulturell mötesplats. 
Skrivelsen ska föredras vid KSAU:s sammanträde den 28 september. Kerstin har också 
utarbetat ett förslag till en åtgärdsplan som bl.a. innebär att kommunen ska uppvakta Statens 
fastighetsverk och att ett kunskapsseminarium med extern kompetens ska arrangeras för att 
dryfta frågor om Dalby kungsgårds möjligheter som kunskaps- och upplevelsecentrum. En 
konsekvens av detta för föreningen Kulturkvadranten är att vi inte längre behöver driva ut-
vecklingsgruppen eftersom Lunds kommun förväntas ta över ordförandeskapet. Däremot är 
det viktigt att vi fortsatt verkar för kunskapsförmedling och för samverkan inom förenings-
livet i Dalby. Kerstin tackades varmt för föredragningen och för sina insatser. 

  
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Justeringsman 
Till att justera dagens protokoll valdes Mona-Lisa Kristensson. 

  
§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 3 juni 2015 genomgicks och godkändes. 
 

§ 4  Dagordning 
Ingen dagordning förelåg. I stället användes protokollet från 3 juni som dagordning och dess 
paragrafer diskuterades i tur och ordning. 
 

§ 5 Årsmöte: protokoll och ev. uppföljning   
 Se protokollet från 3 juni. Ej åtgärdat. 
 
§ 6 Kommande strategimöte 

Det tidigare planerade strategimötet bör göras om till ett förberedande möte inför det 



kunskapsseminarium som Lunds kommun planerar att arrangera (§ 0 ovan). Huvudsyftet ska 
vara att förbättra samverkan mellan föreningarna i Dalby. Stephan fick i uppdrag att med 
bistånd av Medborgarkontoret samla kontaktuppgifter till styrelseledamöterna i de olika 
föreningarna. Stephan och Christer fick i uppdrag att sedan utarbeta ett brev till föreningarna 
som förutskickar ett möte där vi kan informera om Tidsmaskinen och 2016 års temaresa, där 
Gästis kan informera om sina planer och där vi kan diskutera samverkan, planer för kungs-
gårdens framtid m.m. Brevet kan innehålla ett par alternativa datum för mötet och en fråga 
om intresse att delta finns. 

 
§ 7 Samarbeten med hembygdsförbundet 

(1) Slingan med Tidsmaskinen vid Dalby kyrka har annonserats med inplastade skyltar vid 
parkeringen (Kyrkesträdet) och vid Dalby bibliotek. 

(2) P-O har gjort ytterligare en slinga i Dalby centrum men har inte skyltat den ännu. 
Stephan har provgått den och den var alldeles utmärkt! 

(3) Mona-Lisa är ej intresserad av guidekurs i höst, däremot Christer. Om även Christina är 
intresserad kan kursen eventuellt bli av, annars får den anstå till våren. 

(4) Temaresan 2016 i samarbete med Uppåkra och Nevishög är planerad. Vi erbjuder 
följande fyra datum: 16/4, 26/4, 6/9 och 17/9. Sara Lind har skrivit text till en 
reklambroschyr och den del som rör Dalby har lästs och godkänts av Stephan. 

 
§ 8 Prins Eugen 150 år 

Michael Economou ska tala om prins Eugen i Dalby på Dalby bibliotek 1 oktober kl. 19:00. 
Kulturkvadranten står som arrangör tillsammans med Dalby bibliotek. Arvode preliminärt 
4500 kr. Christer har ordnat detta. 

 
§ 9  Behov av ny broschyr som presenterar föreningen 

Christer har ännu inte tagit fram nytt underlag. Med tanke på vad Kerstin presenterat i kväll 
är det för tidigt att ta fram en ny broschyr, men Christer kan ta fram en offert under hösten. 
 

§ 10 Planering av programverksamhet 
• Geologins dag 12 september: Melissa Isla Venegas har lämnat återbud. Hennes föredrag 

ska strykas från Kulturkvadrantens hemsida. Christer mejlar P-O aktuell information om 
programmet i övrigt. 

• Guidning kring Eginogården och på kyrkogården av Anders Blomstrand: 27 september 
kl. 13 med utgångspunkt från Strädelängan. Samtidigt är det Söndagscafé i Strädelängan 
kl. 12–15. 

• Besök i Dalby kyrkas dolda rum: 25 oktober kl. 13 med utgångspunkt från Strädelängan. 
Samtidigt är det Söndagscafé i Strädelängan kl. 12–15. 

• Mona-Lisa skickar ut information om alla dessa aktiviteter till föreningens medlemmar. 
 
§ 11 Övrigt 

Stephan ska hämta Skånes hembygdsförbunds årsbok (föreningen får ett gratisexemplar). 
Christer påminner om att föreningens aktiviteter även kan läggas in på Skånes Hembygds-
förbunds hemsida. 

 
§ 12 Kommande sammanträden 

14 oktober och 2 december 
 
 
 
Stephan Borgehammar    Mona-Lisa Kristensson 
Ordförande och sekreterare    Justeringsman 


